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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 

ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

RÍM  - VEČNÉ  MESTO  
a klenoty jeho okolia - Viterbo, Castelli Romani, Tivoli 

     
RÍM  - večné mesto..., rozprestiera sa na brehoch rieky Tiber a Aniene už viac ako 2800 rokov. Mesto dýchajúce históriou vám 
poskytne nezabudnuteľný zážitok. Ťažko povedať, čím priťahuje najviac – je to bohatstvo Vatikánu, nekonečnosť námestia 

Forum, či krvavá povesť Kolosea? 
TERMIN: 3.-8/9.5.2018 

CENA:  295 € 
V cene je doprava autobusom, 4x hotelové ubytovanie s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK                                   

Možné príplatky: večera, cestovné poistenie, vstupenky, pobytová taxa 

PROGRAM 
1.deň: odchod zo Žiliny v podvečerných hodinách, možnosť nástupu po Bratislavu, tranzit cez Rakúsko a Taliansko s pra-

videlnými prestávkami. 

 

2.deň: doobeda príchod do Viterba, prehliadka očarujúceho mestečka s etruskými koreňmi a jedinečným charakterom z 12. a 

13. st., čiastočne postaveného na antických ruinách. Bývalé sídlo pápeža, obohnané hradbami, s monumentálnym pápežským 

palácom, katedrálou San Lorenzo, kostolom San Francesco, hrobkami pápežov, palácom Farnese, gotickými fontánami, 

ktorým sa nevyrovná žiadne európske mesto. Pokračovanie do Ríma, ubytovanie, večera.   

. 

3.deň: raňajky, prehliadka Ríma – Koloseum, Palatin, Forum Romanum, Konštantínov oblúk, Bazilika sv. Petra v reťaziach, 

náhrobok pápeža Julia II – Mojžiš od Michelangela, rímske fóra – Cézarove, Trajánove, novodobý pamätník Viktoria Ema-

nuela II, Kapitol, vyhliadka na mesto. Pokračovanie rušnou obchodnou triedou Via di Corso k najslávnejšej fontáne – Fontá-

ne di Trevi, prehliadka skončí na najživšom mieste v Ríme – pri Španielskych schodoch a jednej z najdrahších ulíc na svete – 

Via Condotti, kde sú butiky slávnych talianskych módnych návrhárov, návrat do hotela, večera.  

. 

4.deň: raňajky, celodenný výlet do okolia Ríma - Castelli Romani – pozoruhodnej oblasti s kráterovými jazerami Nemi a Al-

bano, obdivuhodnými mestečkami -  Frascati, domov najznámejšieho talianskeho vína s Villou Aldobrandini a katedrálou, 

Rocca di Papa s neobvyklým šarmom, kde sú domčeky prilepené na strmom svahu hory, Castel Gandolfo – letovisko 

pápežov, nedávno sprístupnené turistom, kúzelné mestečko Nemi s renesančným zámkom. Návrat do hotela, večera.  

 

5.deň: raňajky, prehliadka Vatikánu -Vatikánske múzeá /2,5 – 3 hod./, Sixtínska kaplnka s freskami od Michelangela – 

Stvorenie sveta, Posledný súd, Egyptské múzeum, Etruské múzeum, Sála máp..., Bazilika sv. Petra s hrobkami pápežov, 

možný výstup na kupolu s nádherným výhľadom, Pieta, osobné voľno na nám. Sv. Petra s nádhernou Bertiniho kolonádou - 

občerstvenie a nákup suvenírov. Pokračovanie k Anjelskému hradu, predtým Hadriánove mauzóleum, Anjelský most, ba-

rokové nám. Piazza Navona s fontánami, Fontána 4 riek od Berniniho, Pantheon – chrám všetkých bohov. Návrat na hotel, 

večera. 

 

6.deň: skoré raňajky, odchod do Tivoli, obľúbeného letoviska bohatých Rimanov v časoch renesancie, prehliadka - slávna 

Villa D´Este s terasovou záhradou, skvostom záhradnej architektúry, ktorá vznikla v r. 1549 na pokyn Ippollita D´Este, syna 

Lucrecie Borgie. V záhrade je  množstvo vodných prvkov, chrliče a veľkolepé fontány zásobené samospádom rieky Aniene, 

Loggia dello Scalone s nádherným výhľadom, Villa Adriana. 

Odchod na Slovensko, tranzit cez Rakúsko s pravidelnými hygienickými a bezpečnostnými zastávkami. 

Príchod do Žiliny v nočných / skorých ranných hodinách. 
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